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 THÔNG BÁO 
Bầu chọn đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng khóa IX năm 2017 

---------------------- 

Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/ĐU ngày 16/10/2017 của BTV Đảng 

ủy trường về mở lớp đối tượng Đảng (ĐTĐ) khóa IX năm 2017; 

BTV Đoàn trường thông báo đến Chi đoàn Cơ quan (CĐCQ), BCH 

Đoàn các khoa, các chi đoàn, đoàn viên trong trường tiến hành bầu chọn đoàn 

viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng (ĐTĐ) khóa IX năm 2017 như sau: 

I. Tiêu chuẩn đối với đoàn viên được giới thiệu đi học lớp ĐTĐ 

1. Tiêu chuẩn chung 

- Là đoàn viên đang sinh hoạt tại Đoàn trường Đại học Lạc Hồng; 

- Có hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

có bản lĩnh chính trị vững vàng, không vi phạm pháp luật; 

- Gương mẫu, không vi phạm nội quy, quy chế nhà trường từ khi vào học 

tại trường cho đến thời điểm hiện tại; 

- Có uy tín trước tập thể, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, 

lành mạnh, hòa đồng với mọi người;  

- Phiếu bầu đạt từ 75% số phiếu đồng ý trở lên. 

2. Đối với đoàn viên là sinh viên được giới thiệu, bầu chọn phải đủ các 

tiêu chí sau 

- Điều kiện về học tập: điểm học tập năm học 2016 – 2017 hoặc điểm học 

tập trung bình các năm học đạt từ 7.00 trở lên; không nợ môn học nào 

(xin bảng điểm kèm theo); 

- Điều kiện về rèn luyện: điểm rèn luyện năm học 2016 – 2017 hoặc điểm 

rèn luyện trung bình các năm học đạt từ 80 điểm trở lên; 

- Được xếp loại đoàn viên xuất sắc trong các năm; 

- Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội trong trường (báo cáo kỹ 

trong báo cáo thành tích cá nhân). 

3. Đối với đoàn viên CĐCQ được giới thiệu, bầu chọn phải đủ các tiêu 

chí sau 

- Sinh hoạt tại CĐCQ trường từ 12 tháng trở lên; 

- Là đoàn viên gương mẫu, không vi phạm điều lệ Đoàn; 
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- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

- Được xếp loại thi đua tiên tiến trở lên trong năm học 2016 – 2017;  

- Quan hệ tốt với đồng nghiệp, bạn bè, có đóng góp tích cực cho các hoạt 

động của CĐCQ. 

II. Đoàn viên có nguyện vọng đi học lớp ĐTĐ khóa IX năm 2017 

Đoàn viên có nguyện vọng đi học lớp ĐTĐ khóa IX năm 2017 cần:  

- Đảm bảo các tiêu chuẩn tại phần I; 

- Chủ động làm báo cáo thành tích cá nhân về việc xin đi học lớp ĐTĐ 

khóa IX năm 2017; 

- Chủ động liên hệ Bí thư chi đoàn, văn phòng Đoàn trường để chuẩn bị 

các nội dung họp chi đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú đi học lớp ĐTĐ. 

III. Cách giới thiệu, bình chọn như sau 

1. Chi đoàn Cơ quan 

- Họp CĐCQ, giới thiệu đoàn viên ưu tú đi học lớp ĐTĐ bằng cách bỏ 

phiếu kín. 

- Thời gian: CĐCQ họp, xét và hoàn tất hồ sơ rồi gửi lên văn phòng Đoàn 

trường trước 20/11/2017. 

2. Chi đoàn lớp 

- Chi đoàn tổ chức họp chi đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú đi học lớp 

ĐTĐ bằng cách bỏ phiếu kín; chỉ tiến hành cuộc họp khi số đoàn viên dự 

họp >= 2/3 tổng số đoàn viên của chi đoàn; chi đoàn mời Giáo viên chủ 

nhiệm/cố vấn học tập và đại diện Đoàn khoa dự họp. 

- Hồ sơ chi đoàn gửi lên Đoàn trường gồm: biên bản cuộc họp (mẫu 01), 

phiếu bầu -phiếu bầu có đóng mộc Đoàn trường trước khi họp xét- (mẫu 

02), bản báo cáo thành tích cá nhân (mẫu 03), bảng điểm của đoàn viên. 

- Thời gian: chi đoàn họp, xét và hoàn tất hồ sơ gửi về văn phòng Đoàn 

trường trước 20/11/2017, Đoàn trường sẽ kiểm tra hồ sơ rồi gửi về cho 

các đoàn khoa xét. 

3. Đoàn các khoa 

- Sau khi nhận hồ sơ từ Đoàn trường, Đoàn khoa báo cáo chi bộ, tổ chức 

họp Ban Chấp hành Đoàn khoa, cho ý kiến về các đoàn viên ưu tú các 

chi đoàn giới thiệu lên bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

- Đoàn khoa bổ sung biên bản họp đoàn khoa + phiếu bầu vào hồ sơ trên 

rồi gửi lên Đoàn trường. 

- Thời gian: Đoàn khoa họp, xét và hoàn tất hồ sơ gửi về văn phòng Đoàn 

trường trước 26/11/2017. Đoàn trường họp xét, gửi chi bộ. 

 




